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Consiliul de Administratie
Procesul-verbal
- 20 iulie 2006 -

Participare: au fost prezenti membrii Consiliului de Administratie, cu exceptia
doamnei Mitzura Arghezi

Invitati: Iolanda Suditoiu,  Nicolae Silcov, Constantin Sîrbov, Costel Gîlcã, Dragos
Mircescu, Andrei Calora, Florin Brusten, Mihai Popescu si Anca Gheorghe

Ordinea de zi

1. Raportul Comisiei de cercetare administrativ-disciplinarã referitor la  situatia
de la Studioul Regional Iasi

2. Organizarea concursului pentru desemnarea membrilor Comitetului Director al
SRR

3. Participarea reprezentantilor Fundatiei Radio România în vederea prezentãrii
Raportului de activitate al acesteia, privind derularea proiectului „Grãdinita
Radio”, precum si a proiectelor pe care intentioneazã sã le deruleze în viitor

4. Proiectul de Regulament Intern al SRR

Spre informare

Ø Informare a PDG privind activitatea desfãsuratã în SRR de la ultima sedintã
a CA

Ø Informare privind stadiul proiectului de Regulament de organizare si
functionare al SRR

Ø Rezultatele Studiului de Audientã Radio

Ø Rezultatele financiar-contabile ale SRR la data de 31 mai 2006

Ø Monitorizarea prezentei partidelor politice în cadrul programelor SRR

Ø Raportul de evaluare a activitãtii de control financiar preventiv propriu la
SRR în perioada aprilie-mai 2006

Diverse

Ordinea de zi a fost aprobatã cu majoritate de voturi
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Au fost adoptate urmãtoarele hotãrâri:

1. Consiliul de Administratie a aprobat lãrgirea Comitetului Director de la

Studioul Regional Iasi cu un numãr de 3 membri, din sectorul redactional, în

conformitate cu raportul Comisiei de cercetare administrativ-disciplinarã.

Structura votului: 6 voturi pentru; 3 abtineri: Dan Preda, Miomir Todorov si

Adrian Moise; Rãzvan Dumitrescu a refuzat sã participe la vot, considerând cã

la Radio Iasi nu existã o problemã realã, ci o problemã de interese de grup

2. Consiliul de Administratie a stabilit un termen de 5 zile lucrãtoare în vederea

înscrierilor pentru completarea celor 3 locuri la Comitetul Director al

Studioului Regional Iasi.

Dosarul de înscriere va cuprinde: memoriu de activitate, scrisoare de intentie si

curriculum vitae.

Dosarele vor fi centralizate de domnul Florin Brusten, secretar general al

Retelei Studiourilor Regionale, pânã la data de 27 iulie, ora 1000.

Structura votului: 9 voturi pentru; Rãzvan Dumitrescu a refuzat sã participe la

vot, considerând cã la Radio Iasi nu existã o problemã realã, ci o problemã de

interese de grup

3. Consiliul de Administratie a aprobat organizarea, în cel mai scurt timp, a

concursului pentru desemnarea membrilor în Comitetul Director al SRR.

Structura votului: 8 voturi pentru; 2 voturi împotrivã: Bogdan Ghiu si Rãzvan

Dumitrescu

4. Consiliul de Administratie a aprobat componenta comisiei de examinare la

concursul pentru desemnarea membrilor în Comitetul Director al SRR, dupã

cum urmeazã:
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Ø Dan Preda – Structura votului: 8 voturi pentru; un vot împotrivã: Rãzvan

                          Dumitrescu (Dan Preda a lipsit la vot)

Ø Bogdan Ghiu – Structura votului: 9 voturi pentru

                                              (Dan Preda a lipsit la vot)

Ø Adrian Moise – Structura votului: 8 voturi pentru; un vot împotrivã:

                               Rãzvan  Dumitrescu (Dan Preda a lipsit la vot)

Ø Bogdana Balmus – Structura votului: unanimitate

                               (Dan Preda a lipsit la vot)

Presedintele comisiei de examinare va fi presedintele director general al SRR,

conform Regulamentului privind organizarea si desfãsurarea concursului

pentru numirea membrilor în CD.

5. Consiliul de Administratie a hotãrât prelungirea termenului pentru depunerea,

de cãtre membrii CA, a propunerilor si observatiilor la proiectul de

Regulament Intern al SRR, pânã la data de 26 iulie a.c.

Structura votului: unanimitate (Dan Preda si Rãzvan Dumitrescu au lipsit la

vot)

6. Consiliul de Administratie a aprobat participarea si mandatul Presedintelui

Director General la lucrãrile Conferintei „Global Ideas: Local Reality, Public

Service in Different Environments and on Different Platforms”, organizatã de

Public Broadcasters International, care va avea loc în Mozambic, la Maputo, în

perioada 19-25 septembrie 2006.

Structura votului: unanimitate (Dan Preda si Rãzvan Dumitrescu au lipsit la

vot)

Continutul dezbaterilor este cuprins în înregistrarea audio a sedintei


